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 بهشتی بابلبیمارستان شهیدواحد توسعه تحقیقات بالینی  جلسه شورای پژوهشیصورت نهمینپنجاه و 

تشکیل گردید، موارد زیر مورد  11:30ساعت به صورت مجازی  22/10/99مورخ جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 

 بررسی قرار گرفت.

زان تراز استاتیک پاتالفمورال در مقایسه می "با عنوان (،724133401تحقیقاتی با کد رهگیری) طرح -1

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز "بیماران با و بدون نقص رباط صلیبی قدامی زانو

 

 .هدف اصلی اصالح شود 

 .اهداف فرعی اصالح شود 

 .هدف کاربردی اصالح شود 

 .سوال و فرضیات براساس اهداف فرعی نوشته و اصالح شود 

 ه دقیقا ذکر شود. در صورتی که از فرمول استفاده شده است، فرمول ذکر گردد و در نحوه تعیین حجم نمون

 صورتی که از نرم افزار استفاده شده است، دقیقا ذکر گردد.

  نفر، اصالح گردد. 120نفر نوشته شده است ولی در قسمت روش اجرا،  51در قسمت حجم نمونه، در هرگروه 

 به اجرای کار می باشد، باید به صورت آینده نوشته شود. تمامی افعال در روش اجرا، که مربوط 

  با توجه به اینکه بررسیExposure  وOutcome در یک زمان انجام می شود، نوع مطالعه از نوع مورد- 

 شاهدی نمی باشد. نوع مطالعه اصالح شود.

 

درمان و  ص،یعلل، روش تشخ وع،یش یبررس "(، با عنوان724133190)یریبا کد رهگ یقاتیطرح تحق -2

بابل  یتابعه دانشگاه علوم پزشک یمراجعه کننده به مراکز درمان مارانیدر ب توئنیآبسه رتروپر جینتا

 .دیرس بیبه تصو ریمطرح و با انجام اصالحات ز "1399 یال1390 یسال ها یدر ط

 دانشگاه تابعه رمانید مراکز به کننده مراجعه بیماران در رتروپریتوئن آبسه علل و فراوانی بررسی "عنوان به 

 اصالح شد. اصالح گردد. " 1399 الی1390 های سال طی در بابل پزشکی علوم

 .اصالح شد. اهداف و فرضیات اصالح شود 

 بر حسب سن  کننده به مراکز درمانی علوم پزشکی بابلبررسی و مقایسه آبسه رتروپریتوئن در بیماران مراجعه

   کننده به مراکز درمانی علوم پزشکی بابلبررسی علل آبسه رتروپریتوئن در بیماران مراجعه

کننده مراجعه توئنیمبتال به  آبسه رتروپر مارانیدر ب اسهال،کاهش وزن( ،ی)درد، تب، احتباس ادرار ینیتظاهرات بال یبررس 

 بابل یعلوم پزشک یبه مراکز درمان

کننده به )سایز، مکان، خصوصیات( در بیماران مبتال به آبسه رتروپریتوئن مراجعهریهای تصویربردابررسی یافته

 مراکز درمانی علوم پزشکی بابل

 .اصالح شد. هدف کاربردی بازنویسی گردد 

 صیدر تشخ ریباشد که باعث تاخیم رمعمولیو با تظاهرات غ عیشاریغ یاز عفونت ها یکی توئنیسه رتروپرآب

رود  یموضوع انتظار م نیو با توجه ا شود یم ریبه موقع باعث مرگ م صیت عدم تشخشود.لذا در صور یم



 بسمه تعالی

 

 

 
  

 

 
 011-32256285تلفن:      واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل

 1399/ 22/10: تاریخ

 ت/ب   687     شماره: 

 -  :وستیپ
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 بیمارستان شهید دکتر بهشتی

 واحد توسعه تحقیقات بالینی

طرح  نی. اطالعات ااشندداشته ب یقو ینیظن بال صیتشخ نینسبت به ا یدرمان یبهداشت ستمیکارکنان س

 و درمان به موقع کند. صیبه پزشکان جهت تشخ یانیتواند کمک شایم

 ،جنس، تظاهرات بالینی به صورت جداگانه و یافته های تصویربرداری ازز  در جدول متغییرها، متغییرهای سن

 اصالح شد. نظر سایز و مکان آبسه، ذکر گردد.

 .اصالح شد. روش جمع آوری داده ها و نحوه ی اجرای مطالعه، بازنگری شود 

 .اصالح شد. روش تجزیه و تحلیل آماری بازنویسی گردد 

 

 

 دکتر حمید شافی

 تحقیقات بالینیرئیس واحد توسعه 

 بیمارستان شهید بهشتی

                                                                       


